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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке 
материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-78  
 
 
             Дана 29.08.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке материјала за дијализу – дијализатори за период од годину дана бр.јн. 404-1-
110/14-78, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).  
 
  Питање заинтересованог лица: 
 

1. „Из којих разлога не објављујете на свом сајту и на порталу комплетан текст  писмених 
докумената које вам достављамо везано за ову јавну набавку већ делове текста бришете или 
преиначујете? 
Наиме ради се о нашем Захтеву за измену конкурсне документације бр.22-08/141, који сте 
запримили дана 25.08.2014. године, који је јасно насловљен као захтев за измену конкурсне 
документације, а не као питања заинтересованих лица. Разлика је када неко ношто захтева и 
када поставља питања. Заиста, у тексту нашег захтева није било питања јер је недостатак 
прилога бр. 2 и некомплетност конкурсне документације чињеница која је сасвим јасна па не 
може бити предмет питања. 
Пошто је транспарентност јавне набавке Законом дефинисана молимо вас да убудуће 
објављујете комплетну коресподенцију са заинтересованим лицима на свој сајт и портал 
јавних набавки. 
 

2. У вашем одговору на наше „питање“ препознајемо реторику из прошлих времена која нас 
враћа дубоко у мрачну 2013. годину. Дали сте одговоре на питања која нисмо поставили, а 
нисте одговорили на оно што је било предмет нашег документа. 
Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују оиз средстава обавезног здравственог осигурања објављен је у Сл. Гласнику Р.С. 
број 36/14 дана 28.03.2014. године. Дакле много пре поступка јавне набавке дијализатора у 
мају ове године у коме сте дали расподелу потреба дијализатора по здравственим 
установама за које водите поступак набавке дијализатора. 
У вези са тим постављамо питање: 
Из којих разлога Фонд није у предметној јавној набавци објавио Спецификацију количина по 
здравственим установама када је таква спецификација била објављена у претходном поступку 
током маја месеца од када није било измене Правилника, па ваше претходно образложење не 
може бити прихваћено? 

 
3. Треће питање везано за ваш одговор од 28.08.2014. године је можда и најзначајније. Ради се 

о делу ваших одговора на питања која нисмо у том моменту ни поставили. 
Да ли ће здравствене установе моћи да уговарају количине које превазилазе укупне количине 
дате у техничкој спецификацији конкурсне документације предметне јавне набавке, а уз 
сагласност Фонда? 
Којим одредбама ЗЈН је предвићено повећање укупних количина предвиђених јавном 
набавком? Да ли се том приликом потписују анекси „Иницијалних уговора“? 
 

4. Пошто је ваш одговор постављен на ваш сајт без потписа, моломо вас да нам одговорите да 
ли неко конкретно преузима одговорност за писани текст или је одговорност колективна? 
 

5. Шта РФЗО предузима по питању сопствене одговорности за трошење велике количине новца 
у дугом временском периоду без законом прописаних процедура?“ 
 
 
 
 Одговори Наручиоца: 
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1. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) у члану 63. предвиђа да 

заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуда. Наручилац је у свему поступио у складу са овим чланом. С обзиром да је 
наручилац утврдио да није потребно извршити измену конкурсне документације, то је 
понуђачима пружио одговарајуће појашњење у складу са постављеним питањем, а које је дато 
у оквиру додатног појашњења бр.  404-1-65/14-10 од 28.08.2014. године. 

 
2.  

 
3. У делу VI – Модел оквирног споразума, у тачки 4. предвиђено је да након реализације 

количина уговорених уговором Наручилац може са Добављачем закључити нови уговор за 
количине потребне до истека трајања оквирног споразума уз претходну сагласност Фонда. 
Такође, одговор на ово питање дато је у оквиру додатног појашњења бр. 404-1-65/14-14 од 
29.08.2014. године. 

 
4.  Директор Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Решење којим се именују 

чланови Комисије, а која је дужна да поступа у складу са чланом 54. став 13.  
 

5. Наручилац поступа у складу са одредбом члана 52. Закона о јавним набавкама.  
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